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Ngỏ của Ban Biên Tập

Mến gởi quý phụ huynh, quý trưởng, và cùng toàn thể các em hướng đạo sinh
của liên đoàn Lạc Việt. Nhằm gia tăng sự liên kết và trao đổi thông tin sinh
hoạt của liên đoàn, và đồng thời khích lệ các em có thêm điều kiện để phát
huy sáng tạo và trao đổi tư tưởng, bản tin hàng tháng được lấy tên là Liên Kết
được tái lập để phổ biến trong phạm vi của liên đoàn.
Chúng tôi thiết nghĩ, với khuôn khổ nhỏ hẹp của bản tin này sẽ không đủ để
chia xẻ hết tất cả thông tin và tư tưởng, nhưng với sự nhiệt tình và tâm huyết
đóng góp của mọi thành viên trong liên đoàn, chúng ta sẽ cùng nhau kiến
thiết liên đoàn của chúng ta ngày thêm phong phú và vững manh.
Do đó, chúng tôi mạnh dạn kêu gọi quý phụ huynh, quý trưởng và tất cả các
em đoàn sinh hãy tham gia vào bản tin của chúng ta bằng cách đóng góp các
bài viết về phong trào hướng đạo nói chung và sinh hoạt của đoàn Lạc Việt
nói riêng. Đặc biệt với quý phụ huynh, hãy khuyến khích các con em mình
đóng góp những bài viết của các em để các em phát huy được những tài
năng sẵn có và tiếp tục trau dồi trong sinh hoạt hướng đạo và học đường.
Mọi sự đóng góp tích cực đều được chân thành hoan nghênh. Đặc biệt với
những đóng góp xuất sắc từ các em hướng đạo sinh, sẽ được công nhận, biểu
dương, và tưởng thưởng trong liên đoàn.
Để kết thúc cho lời ngỏ này, chúng tôi xin mạn phép dẫn một câu châm ngôn
của ông cha từ ngàn xưa:

Đóng góp ý kiến hay bài viết xin liên lạc
lienketlacviet@gmail.com

Trong số này


Lời Ngỏ của Ban Biên Tập



Thông báo của Liên Đoàn



Lễ trano Đẳng Hiệu Tôn Giáo.



Thông Tin của Ấu Đoàn: 3 em
nhận Bobcat badge.



Sơ lược về chương trình
thăng tiến của ấu đoàn nam.



Thông tin về sự sát nhập của
hội đồng hướng đạo quận
hạt Santa Clara và Montery.



Nhìn lại lịch sử Hướng Đạo
Việt Nạm



Tản Mạn Hướng Đạo Sinh:
“Tại Sao Tôi Gia Nhập Tráng
Đoàn”



Nụ Cười Hướng Đạo Sinh

“Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”
Xin hãy vì thế hệ tương lai của chúng ta, hãy chung vai đóng góp để đưa
hướng đạo Lạc Việt và tuổi trẻ Việt Nam đạt thêm nhiều thành tựu tốt đep.
Thân chào
Ban Biên Tập

 Video của Pinewood Derby Car Race 2013 và Xuân Quý Tỵ đã được đăng trên
website của Liên Đoàn.
 Website để đăng ký công tác cho phụ huynh đã có trên web site của liên đoàn tại
trang nhà của phụ huynh http://hdlacviet.org/phuhuynh.php
 Lớp đào tạo cho Merit Badge Counselors tại Trung Tâm Công Giáo vào chiều
Chúa Nhật 4/7.
 Thông tin về ghi danh cho các lớp đào tạo và quy định về đồng phục của tráng
sinh đã được bổ sung trong website của Liên Đoàn trong trang nhà của Tráng
Đoàn http://hdlacviet.org/rover.php
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Lễ Trao Đẳng Hiệu Tôn Giáo (Religious Emblem)

V

ào ngày Chúa Nhật 10 tháng 3 năm 2013, Đức Ông Fran Cilia của địa phận San Jose đã chủ tế thánh lễ tại nhà thờ
chính tòa Cathedral Basilica of Saint Joseph ở San Jose để trao đẳng hiệu tôn giáo cho hơn một trăm em trong đó có
55 em thuộc Liên Đoàn Lạc Việt của chúng tạ.
Chương trình đẳng hiệu tôn giáo là một trong những chương trình hiện sẵn có cho giới trẻ công giáo. Dưới sự chỉ dạy của các hướng
dẫn viên trong chương trình, mỗi lứa tuổi sẽ có những hoạt động thích hợp rút ra từ các bài học. Những hoạt động này giúp các em
phát triển thêm về Đức Tin và cho các em học hỏi thêm về vai trò của các em trong đời sống gia đình, giáo xứ và cộng đồng. Một hướng
đạo sinh có thể tham dự một hay nhiều chương trình tôn giáo này trong suốt quá trình sinh hoạt hướng đạo của các ẹm.
Xin chúc mừng quý vị phụ huynh và các em hướng đạo sinh của Liên Đoàn Lạc Việt đã đạt được thành tựu này.

Lễ Trao Đẳng Hiệu Tôn Giáo tại nhà thờ chính tòa Cathedral Basilica of Saint Joseph - HĐS của LĐLV với Đức Ông Fran Cilia hình chụp của Trọng Nguyễn

Trao Badge Bobcat:
Danh sách các em tiger cub nhận được Bobcat badge:
 Vincent Trần
 Joseph Ngô
 Ethan Lê

Xin chúc mừng quý phụ huynh và các em đạt được
thành tựu đầu tiên trong sinh hoạt hướng đạo.

Chương trình Ấu Đoàn Nam được tập trung chủ yếu trong nhóm, gia đình và hàng xóm, nhưng thường là sinh hoạt ngoài trời bao gồm 6 cấp bậc:
BobCat: huy hiệu Bobcat được trao đầu tiện Tiêu chuẩn để nhận được Bobcat là học Lời Hứa Hướng Đạo của Cub Scout, Luật Pack, và các dấu hiệu và
biể tượng của phong trào hướng đạo dành cho Ấu Đoàn.
Tiger Cub: huy hiệu Tiger Cub được trao cho các em nam ở lớp 1 phổ thông hay 7 tuổi. Tiêu chuẩn để nhận được hạng Tiger Cub đòi hỏi các em phải
hoàn thành 15 yêu cầu được phân đều 5 thành tựu trong 3 lãnh vực: hoạt đông trong gia đình, hoạt đông trong nhóm, và hoạt động thực tế qua “filed
trip” gọi là “Go See It”
Wolf: huy hiệu Wolf được trao cho các em nam đã hoàn tất lớp 1 phổ thông hay 8 tuổi. Tiêu chuẩn để nhận được hạng Wolf đòi hỏi các em phải hoàn
thành ít nhất 12 thành tựu liên quan đến các kỹ năng về thể chất và tinh thần đơn giản bao gồm kiến thức thí dụ như quốc kỳ Hoa Kỳ, một bổn phận về
tôn giáo của ấu đoàn, và các hoạt đông giáo dục khác phù hợp với lứa tuổi của các ẹm.
Bear: huy hiệu Bear được trao cho các em đã hoàn tất lớp 2 phổ thông hay 9 tuổi. Tiêu chuẩn để nhận được hang Bear đòi hỏi ca’á em phải đạt được
12 thành tựu theo yêu cầu như cho hang Wolf. Tuy nhiên các em sẽ có 24 yêu cầu mà từ đó có thể lựa chọn để hoàn thành cho cấp hang Bear. Các
yêu cầu được chia thành 4 loại: Thiên Chúa, tổ quốc, gia đình, và bản thân. Các yêu cầu có nhiều thử thách hơn so với yêu cầu ở cấp bậc Wolf.
Webelos: huy hiệu Webelos được trao cho các em đã hoàn tất lớp 3 phổ thông hay 10 tuổi. Chương trình dành cho hang Webelos khác với các hang
thấp hơn vì mọi hoạt động của chương trình cho Webelos sẽ đòi hỏi nhiều thử thách hơn so với các em ở câp dưới. Tiêu chuẩn đòi hỏi các em phải
hoàn thành 20 yêu cầu trong 5 lãnh vực với các kỹ năng: sức lực, trí lực, cộng đồng, sinh hoạt ngoài trời, khoa học kỹ thuật
Arrow of Light: thứ hạng cao nhất trong Ấu đoàn là Arrow of Light. Đạt được thứ hang này chuẩn bị cho các em Webelos trở thành một
hướng đạo sinh (boy scout). Các em Webelos nhận được huy hiệu này cũng phải hoàn tất những tiêu chuẩn yêu cầu được trao huy hiệu
Boy Scout.
Trích dẫn và lược dịch từ trang nhà của Hướng Đạo Hoa Kỳ (BSA) http://www.scouting.org
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Sát nhập hội đồng hướng
đạo Santa Clara và
Monterey Bay
Hội đồng Monterey Bay và hội đồng
Santa Clara của Hướng Đạo Hoa Kỳ đã
sáp nhập, dẫn đến một nhóm với 20,000
thành viên thanh thiếu niên và 6.000 tình
nguyện viên trưởng thành. Hội đồng mới
sẽ được gọi là Silicon Valley Monterey Bay
bắt đầu từ Tháng Mười Hai 31 năm 2012
và sẽ bao gồm các quận hạt Monterey,
San Benito,Santa Clara và Santa Cruz. Ông
Dick Noack sẽ là chủ tịch đầu tiên của hội
đồng mới thành lập.
(Lược dịch theo tin của Lisa Ward—Web
contributor- Silicon Valley Business Journal)

Nhìn Lại Lịch Sử Hướng Đạo Việt Nam

H

ướng đạo Việt Nam
là một tổ chức
thanh thiếu niên được thành
lập vào năm 1930 bởi Trưởng
Trần Văn Khắc tại Hà Nội.
Hướng đạo Việt Nam trước
đây từng là một thành viên
của Tổ chức Phong trào
Hướng đạo Thế giới (World
Organization of the Scout
Movement) và đây cũng
chính là tổ chức lớn nhất của
phong trào Hướng đạo được
sáng lập bởi Robert BadenPowell, một trung tướng
Khóa Tráng đầu tiên tại Huế năm 1938
trong Quân đội Hoàng gia
Anh vào năm 1907. Mục đích của phong trào Hướng đạo là giáo dục bổ túc cho giáo dục
mọi hoàn cảnh, chuẩn bị để trở thành những công dân tốt, có trách nhiệm, biết trọng
danh dự, hữu ích cho xã hội. Hướng đạo Việt Nam được thành lập cũng theo những

mục đích chung đó. Từ "đạo" trong cụm từ "Hướng đạo" có nghĩa là "đường"; Hướng đạo có nghĩa là "dẫn đường" và không có liên
quan đến một tôn giáo nào. Hầu hết các đơn vị Hướng đạo không phân biệt tôn giáo của thành viên, trừ các đoàn Hướng đạo được tổ
chức riêng bởi các đoàn thể tôn giáo.
Từ lúc thành lập vào năm 1930, Hướng đạo Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn, thu hút rất đông những nhân vật sau này giữ những
vai trò trọng yếu trên chính trường miền Bắc cũng như miền Nam như Tạ Quang Bửu, Trần Duy Hưng, Lưu Hữu Phước, Tôn Thất Tùng,
Võ Thành Minh, Phạm Ngọc Thạch, Trần Văn Tuyên, Phạm Biểu Tâm, Trần Điền, Cung Giũ Nguyên,..Tuy nhiên vì thời cuộc chính trị và
chiến tranh, Hướng đạo Việt Nam bị đình chỉ hoạt động tại miền Bắc Việt Nam vào năm 1954 và rồi toàn cõi Việt Nam vào năm 1975.
Ở hải ngoại, Hướng đạo Việt Nam vẫn tiếp tục hoạt động từ khi theo đoàn người di tản đến các trại tạm cư như Vịnh Subic
(Philippines), Đảo Guam, Đảo Wake, Trại Pendleton (California), Trại Chaffee (Arkansas),... trước ngày 30 tháng 4 cho đến ngày nay tại
các quốc gia như Hoa Kỳ, Canada, Úc, Pháp và Đức. Đặc biệt là trong thập niên 1980 Hướng đạo Việt Nam đều có mặt tại các trại tị
nạn khắp vùng Đông Nam Á và Hồng Kông trước khi các trại tị nạn này đóng cửa vào đầu thập niên 1990.Tại Việt Nam hiện nay cũng
có nhiều đơn vị Hướng đạo được thành lập và hoạt động trở lại ở khắp miền Nam.
Sưu tầm và trích dẫn từ wikipedia.org

Tản mạn hướng đạo sinh

Tại sao tôi gia nhập Tráng Đoàn?
Thành thật mà nói tôi không biết tráng đoàn là gì và cũng chưa hề có ý định tham gia hoạt động nào
của hướng đạo. Tôi vẫn nghĩ, hướng đạo là chỗ sinh hoạt vui chơi cho mấy đứa nhỏ chứ còn mình thì
gần với hai thứ tóc trên đầu rồi còn hướng đạo với hướng đoàn cái nỗi gì. Tôi vẫn nghĩ là vì thằng
con của tôi cần có một chỗ sinh hoạt ngoài trời cuối tuần thì vẫn tốt hơn là để nó ở nhà xem movies
hay chơi games. Nhưng sau những tuần lễ dẫn thằng con đi sinh hoạt trong liên đoàn, tôi nhận thấy
có nhiều thứ khác hơn là tôi tưởng. ..
Tất cả các anh chị em trưởng, tráng sinh, và các em hướng đạo sinh hoạt động như một khối thống nhất, nhiều mái đầu bạc xen
lẫn mái đầu xanh để cùng học hỏi, vui chơi, và có những người “gần đất xa trời” như anh Phò trưởng đoàn Tráng cũng cố gắng có
mặt.. Tất cả mọi người hoàn toàn vô vị lợi và làm cho tôi nhớ lại bầu nhiệt huyết của mình khi còn trẻ trước khi nó bị xóa nhòa bởi
những lo lắng bon chen của cuộc sống đời thường. Tất cả những yếu tố ấy đã giúp tôi hiểu ra một điều là hướng đạo là cho tất cả
mọi người chứ không gì cho đám trẻ.
Tôi đã hỏi thằng con 6 tuổi: “con có muốn bố tham gia vào hướng đạo với con không?” Thằng bé ngây thơ hỏi lại: “just like me?”
Tôi gật đầu: “Yes, just like you”. Thằng bé gật đầu lia lịa: “Yes, yes, I want you with me.” Và rồi ngày đầu tiên tôi mặc đồng phục đi
sinh hoạt với nó, mắt thằng con sáng lên và nói với tôi: “Bố looks like my trưởng!” Tôi mỉm cười và tự nhủ “bộ đồ đồng phục tốn
hết hơn một trăm bạc chỉ để Bố chỉ giống như trưởng của nó thôi sao?” Nhưng nếu chỉ tốn có hơn một trăm bạc, vài tiếng đồng
hồ cuối tuần để giảm đi những suy tư cho đời thường sau một tuần làm việc mệt nhọc và bắt đầu tạo cho con mình một thói quen
dấn thân làm hành trang trước khi vào đời thì cũng đáng làm ….
Cường Phạm
San Jose, March 15, 2013
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Nụ cười hướng đạo sinh
Trivia Quizzes
1. Why is the little ant always
confused?
2. How many seconds are there
in a year?
3. What is faster? Hear or cold?
4. What word in the dictionary is
always spelled wrong?
5. Why is a river rich?
6. What goes around the world
but stays in a corner?
Answers are at bottom of the page

Top ten signs that dad is taking the Pinewood Derby too seriously:
1.
2.
3.
4.
5.

Dad 'trash talks' the tiger cubs
The Scout gets his first look at the car as he walks to the registration table
Dad keeps referring to it as 'my car'
Car and Driver magazine wants to feature your car on next month's cover
Dad threatens to break the Scout's fingers if he touches it after the wheels
are on
6. Mom asks the Cubmaster to delay the start of the race because "we're still
taking bets"
7. Dad asked Santa for a Pinewood Derby track for Christmas
8. "What? You mean there are no trophies for the adults?"
9. Even though he is in the stands, 60' feet away, dad is sure the finish line
judge called it wrong
10. At the end of the race, Dad is the one crying.
Sưu tầm và trích dẫn từ Boy Scout Trail http://www.boyscouttrail.com

Top Ten Reasons Why I'm In Scouting
10 - My basement was empty and needed remodeling anyway.
9 - I get to wear a uniform.
8 - I like the smell of bug repellant.
7 - I enjoy going to the bathroom in the woods.
6 - I'm in it for the crafts.
5 - I'm allergic to house chores (needed something to fill the void).
4 - I get quality time with my son and 30 of his closest friends.
2 - I needed a tax write off.
1 - It only takes an hour each week.
Sưu tầm và trích dẫn từ Boy Scout Trail http://www.boyscouttrail.com

ANSWERS:
1.
Because all his uncles are ants.
2.
12: Jan 2, Feb 2, Mar 2….
3.
Heat: You can catch a cold
4.
WRONG
5.
Because it has two banks
6.
A stamp

3 - It's a great way to collect coffee mugs.
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